DATA GØR DET NEMMERE FOR
KOMMUNER AT MÅLRETTE ARBEJDET
Med sparekniven hængende over hovedet i de danske kommuner er det vigtigt
at bruge pengene rigtigt. Danmarks
Statistik har udviklet en række produkter, som imødekommer de statistikker,
som kommunerne efterspørger, og det
gør det både nemmere og billigere at
målrette indsatsen på mange forskellige områder.

Af Bjarne Holm
Når en kommune skal sætte ind og løfte
et specifikt område, er det afgørende,
at politikerne ved, hvilke parametre der
skal skrues på, og hvor ressourcerne
skal prioriteres. Derfor køber en række
kommuner sig i dag til detaljerede oplysninger fra Danmarks Statistik.
For med tallene i hånden er det lettere
at sætte specifikke mål op om, at de fx
vil hæve uddannelsesniveauet, nedbringe antallet af arbejdsløse, sænke
gennemsnitsalderen, tiltrække flere
børnefamilier eller lignende.
Indsatsen i forhold til socialt belastede
områder er bare et ud af mange om-
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råder, hvor Danmarks Statistik i dag
hjælper kommunerne med fakta. Andre
eksempler er på skoleområdet, flytninger til og fra kommunerne og sammenhænge mellem erhvervsliv og andre
faktorer.

- Mange oplysninger findes i Statistikbanken på kommuneniveau. Det
geniale ved det her produkt er, at man
kan komme ned under kommuneniveau,
og se på specifikke områder inden for
kommunen, siger Anita Saaby,

Nøgletal på kommuner
Hidtil har Danmarks Statistik bl.a. tilbudt
Nøgletal på kommuner, som var cirka
100 forskellige tabeller om fx indkomst,
uddannelse, etnisk oprindelse og lignende, kommunerne selv kunne vælge
fra. Tabellerne indeholdte færdige data
om befolkningen i de specifikke områder,
de var interesserede i.

Vigtigt sammenligningsgrundlag
En af de kommuner der ser store
fordele i at få et bedre sammenligningsgrundlag er Brøndby Kommune.

Men for mange kommuner blev det lidt
uoverskueligt, mener Anita Saaby, der
er afdelingsleder i Danmarks Statistiks
kundecenter. Derfor har Danmarks Statistik nu relanceret produktet, Nøgletal på
Kommuner, og skabt en standardpakke
med 22 af de mest efterspurgte tabeller. Det har samtidig bragt prisen ned,
og kommunerne får nu også data fem år
tilbage samt fra to selvvalgte sammenligningskommuner, regionerne og hele landet, så de har noget at måle sig op mod.

- Hvis vi bare kigger på tallene år for år,
så er det nogle meget små ændringer, vi
ser. Hvis vi skal have lavet en systematisk opfølgning på, hvordan de indsatser,
vi laver, fungerer i praksis, har vi brug
for at gå længere tilbage, siger han.

- Vi har fx lavet en analyse af nogle af
vores skoleområder – hvor vi blandt
andet har set på, hvilken baggrund de
unge har. Det gav os nogle fakta på,
hvilke udfordringer de har på forskellige

Målrettet indsats
Skanderborg er også en af de kommuner, der anvender færdige data fra
Danmarks Statistik. Her ser man på børn
og unge i kommunens institutioner, hvilket i høj grad handler om at målrette de
ressourcer, kommunen har, så de bliver
brugt så effektivt som muligt.

...uden tallene fra
Danmarks Statistik ville
midlerne... ikke blive
brugt lige så effektivt,
som de gør i dag, fordi
ressourcerne ville blive
skævt fordelt.

områder. Det har været til stor hjælp, for
uden tallene fra Danmarks Statistik ville
midlerne på det område ikke blive brugt
lige så effektivt, som de gør i dag, fordi
ressourcerne ville blive skævt fordelt,
siger Lars Kjærgaard Leth, der er specialkonsulent i Skanderborg kommunes
afdeling for budget og analyse.
I Mariagerfjord kommune har man også
gjort flittigt brug af tallene fra Danmarks
Statistik. Her har man købt en lang
række tabeller for at få et bredt overblik
over samtlige forvaltningsområder i
kommunen.
Fortsætter på side 11

- Det er vigtigt for os i Brøndby Kommune, at vi får et logisk sammenligningsgrundlag. For selv om vi kan se, at vi er
på rette vej med uddannelsesniveauet
i fx Brøndby Strand, så er det vigtigt at
vide, om det stiger mere eller mindre
end i Ishøj eller Albertslund, som vi
normalt sammenligner os med. For hvis
de andre har en større vækst, så kan
gabet mellem Brøndbyborgeren og gennemsnitsdanskeren blive endnu større.
Det sammenligningsgrundlag er noget,
vi har savnet, siger Johan Lorentzen,
der er faglig koordinator i Brøndby
Kommunes centralforvaltning. Han
mener også, at det er vigtigt at få tidsperspektivet med.
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Statistikprodukter til kommuner
Nøgletal på kommuner
Nøgletal på kommuner er 22 tabeller med oplysninger om demografiske, økonomiske og sociale forhold i kommunale delområder du selv definerer. Det kan fx være
skoledistrikter, bydele eller andre geografiske områder. Tabellerne er baseret på de
senest tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder og indeholder tidsserier på op til 5 år.

Kommunal flytteanalyse
Kommunal flytteanalyse er 7 standardtabeller med oplysninger om demografiske,
økonomiske og sociale forhold for personer, der flytter til og fra kommunen - hvor
gamle de er, hvor meget de tjener, og hvilken uddannelse de har? Tabellerne er baseret på de senest tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder og indeholder tidsserier på op til 3 år.

Børn og unge i kommunens institutioner
Børn og unge i kommunens institutioner er en række tabeller der giver et detaljeret
overblik over den sociale baggrund for børn i kommunens institutioner dvs. herkomst, familietype, familiens tilknytning til arbejdsmarkedet, familiens uddannelsesniveau, familiens samlede indkomst og familiens indkomsterstattende ydelser.

- Det konkrete resultat er en rapport med
arbejdstitlen ”Levevilkår i Mariagerfjord
Kommune”, der går ud til alle forvaltningerne. I den har vi delt kommunen op i 39
geografisk afgrænsede områder. Fordi vi
også har tal tilbage i tiden, har vi kunnet
undersøge, om en konkret boligpolitisk
indsats i 2011 har haft den ønskede
effekt i to landsbyer, udtaler Lars Rold
Andersen, der er udviklingskonsulent i
Mariagerfjord kommune.
Data maner myter i jorden
Det er ikke kun i planlægningen af målrettede indsatser ude i kommunerne, at
tabellerne fra Danmarks Statistik kommer
til deres ret. De bliver også brugt til at
hjælpe borgere og beslutningstagere til at
træffe beslutninger ud fra konkrete data.
- Der er masser af politikere, der lige
skriver og spørger, hvor mange af anden
etnisk herkomst der bor i fx Brøndby
Strand, og uden de områdespecifikke
data fra Danmarks Statistik, ville vi ikke
kunne svare på det. Så vi bruger tallene
til at opkvalificere debatten. Det nytter
jo ikke at diskutere, hvor mange borgere
med en specifik etnicitet, der bor i et
område, hvis man ikke helt ved det. Folk
forventer intuitivt, at det er noget, vi skal
vide i 2015, siger Johan Lorentzen fra
Brøndby Kommune og fortsætter:
- En gang imellem kan man også finde
noget i statistikkerne, man studser
lidt over. Fx har vi opdaget, at selv om

Brøndby har været en såkaldt 0-kommune i forhold til flygtninge og indvandrere i mange år – hvilket betyder, at vi
ikke skal modtage nogle af de kvoter, der
bliver delt ud på kommunerne – så har vi
en kraftig vækst i både antal og andel af
indvandrere og efterkommere. Det er en
udvikling, som det er vigtigt, vi følger med
i og er opmærksomme på.
I Skanderborg kommune har man også
kunnet bruge de data, man fik fra Danmarks Statistik til at få nogle faktiske
tal at diskutere ud fra, og dermed rydde
nogle misforståelser af vejen.
- Vi har da haft nogle konkrete eksempler
her i Skanderborg Kommune, bl.a. i forbindelse med vores klubtilbud til børn og
unge, hvor der er nogle, der har ment, at
de løftede en tungere opgave end andre.
Det har vi så kunnet se ikke var tilfældet
ud fra de tal, vi fik fra Danmarks Statistik.
På den måde har det manet nogle myter
i jorden og skabt et mere oplyst grundlag
at diskutere ud fra, siger Lars Kjærgaard
Leth.
Mangfoldige muligheder
Det er ikke kun på skoledistrikter og
boligområder, at data som Danmarks
Statistik leverer, kan være nyttige. Også
på andre områder kan der være hjælp at
hente.
- Vi havde sågar en kommune, hvor de
gerne ville have oplysninger om, hvilken

baggrund de børn har, der udebliver fra
skoletandplejen. Hvad er det for nogle
forældre, de skal have bedre fat i, hvor er
det, de skal sætte ind, for at de her børn
kommer til skoletandplejen og ikke bliver
væk. Vi kan så hjælpe dem med at finde
ud af, om det er børn af enlige forældre
eller indvandrere eller noget helt andet,
og dermed hjælpe dem med at målrette
indsatsen over for den gruppe, fortæller
Anita Saaby fra Danmarks Statistik, der
ser lyst på det fremtidige samarbejde
med kommunerne.
- Jeg synes, vi har et gode produkter, som
samtidigt er relativt billige, og når vi får
gjort kommunerne opmærksomme på
det, så tror jeg på, at det kan blive en succes for alle involverede,” siger hun.n
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